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ARNIE SIERENS HAALT INSPIRATIE VOOR NIEUW STUK IN
DE MIDDELEEUWEN

Erotiek tussen de
camions
Drie verhuiswagens vormen het decor voor
‘Zingarate’, Arne Sierens’ eerste theater-
stuk in openlucht. Met het passionele wa-
genspel blaast de regisseur nieuw leven in
een traditie die al sinds de middeleeuwen
bestaat. FILIP TIELENS

(http://www.standaard.be/)
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Op de binnenplaats van een oude industriële site in Gent-
Noord, waar tegenwoordig hippe makerscollectieven huizen,
heeft !Arne Sierens drie oranje-witte verhuiswagens neergepoot.
Vanaf vanavond wordt dit de speeltuin van Tom Vermeir (Bel-
gica), Robrecht Vanden Thoren (Hasta la vista), Sebastien De-
waele (Eigen kweek) en Greet Verstraete (Cordon). Op en
naast de laadkleppen van die camions – ‘Voor de helft gespon-
sord, voor de helft gehuurd’ – spelen zij de vurige tragikomedie
Zingarate, ‘zware kloterijen’ in het Italiaans dialect.

De korte plot: Donatella verhuist naar haar nieuwe lover,
haar ex Mario zint op wraak, best gay friend Lars bemiddelt
terwijl zijn moeder op sterven ligt. Ook tussen de personages
zit het spel dus stevig op de wagen.

Paard en kar
‘Vree wijs zoetjes!’, roept Arne Sierens langs de zijlijn, tel-

kens als zijn acteurs een verrassende nieuwe invalshoek bijeen
improviseren. Het is enkele dagen voor de première, er blijkt
nog heel wat werk aan de winkel. ‘Ik moet toegeven: spelen in
openlucht vergt meer oefening dan ik had gedacht’, puft Sie-
rens na afloop van de repetitiedag, terwijl hij een blikje bier
opentrekt in de schaduw. ‘Nuances gaan sneller verloren. Zin-
nen moeten dus kort en helder zijn. En de mimiek van de ac-
teurs mag ook nog wat nadrukkelijker om het hele publiek te !-
bereiken.’

Extra moeilijk: de 250 toeschouwers zullen kriskras verspreid
zitten op kartonnen krukjes over het hele speelvlak. In hun
amoureuze steekspel moeten de acteurs dus tussen de toe-
schouwers manoeuvreren, als waren ze bommen in een mij-
nenveld. Dat vindt Sierens wel spannend. ‘Het publiek moet de

Sierens: ‘Het publiek moet de fysieke intensiteit tussen de personages écht kunnen
voelen.’ © Kurt Van der Elst
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‘Spelen in openlucht
vergt meer oefening
dan ik had gedacht’
ARNE SIERENS
Regisseur

fysieke intensiteit tussen de personages
écht kunnen voelen. Daarom kies ik ook
voor deze vorm; anders hadden we ge-
woon in een theaterzaal kunnen
spelen.’

De (vracht)wagens, de publieksinter-
actie, het spektakel ... Zingarate ver-

toont opvallend veel gelijkenissen met de middeleeuwse wa-
genspelen. Dat bevestigt !Hubert Meeus, professor theaterge-
schiedenis aan de Universiteit Antwerpen. ‘Wagenspelen waren
eeuwenlang een populair tijd!verdrijf, zeker op kermissen en
jaarmarkten. Op hun huifkarren brachten rondreizende toneel-
spelers veelal komische stukken, gericht op een breed publiek.
Toneel werd afgewisseld met dieren temmen, acrobatie en
vuurspuwen.’

Italiaans sfeertje
Zo ver gaat Zingarate niet, maar het ontleent wel het Itali-

aanse sfeertje van de oude wagenspelen. Die leunden zwaar op
de commedia dell’arte, terwijl Zingarate inspiratie zoekt bij
Rigoletto van Verdi en de films van Fellini.
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Nog een gelijkenis: het duel tussen twee liefdesrivalen.
Meeus: ‘In de middeleeuwen werden er niet enkel religieuze
mirakel- en passietaferelen over de Bijbel uitgebeeld, zoals
mensen wel eens denken. Wees maar zeker dat er toen ook al
heel wat erotiek bij kwam kijken. (lacht) Vrouwen speelden im-
mers mee in wagenspelen, terwijl actrices pas vanaf de zeven-
tiende eeuw welkom !waren in het reguliere theater.’

Natuurlijk zijn de tijden ook veranderd. Zomaar ergens halt
houden met paard en kar, spontaan optreden en achteraf met
de hoed rondgaan: je ziet het nog wel bij straattheater en cir-
cus, maar niet bij Compagnie Cecilia. ‘Daar is tegenwoordig te
veel regel!geving voor’, aldus Sierens. ‘En !natuurlijk wil je ook
dat iedereen geconcentreerd volgt. Dat heb je niet bij toevallige
passanten. Maar wie weet: misschien moeten we volgende zo-
mer maar eens !impulsief op het Sint-Pietersplein gaan staan.
Dat zou wat geven.’

‘Zingarate’  van Compagnie Cecilia, vanaf vanavond tot 22 juli in Gent. Daarna
ook nog op Theater Aan Zee.

LEES MEER

Veel intriges en onderhuidse spanningen: het spel zit op de wagen. © Kurt Van
der Elst
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